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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

غارات مكثفة ومقتل أمّ وأوالدها الستة في إدلب

بابا الڤاتيكان يوزع 6 آالف مسبحة وردية إلعادة 
تسليط الضوء على األزمة البشرية الكبيرة في سورية

عواصــم - وكاالت: أعلن الڤاتيكان 
عزمه إرســال 6 آالف »مسبحة وردية« 
لتوزيعها على اجلماعات املسيحية في 
ســورية وإعادة تســليط الضوء على 
األزمة اإلنســانية الكبيرة التي مازالت 
حتصد األرواح لكن أحدا لم يعد يرغب 

في احلديث عنها.
وقــال موقع »ڤاتيــكان نيوز« الذي 
ينشر أخبار الڤاتيكان بعدة لغات منها 
العربية، ان البابا فرنسيس »بارك ستة 
آالف مســبحة ورديــة.. وهــي جاهزة 

لالنطالق إلى ســورية حيث ســتوزع 
للجماعــات املســيحية املمتحنة خالل 
سنوات احلرب القاسية هذه«. وأضاف 
ان البابا دعا لـ »الصالة من أجل السالم 
في الشــرق األوسط«. املسابح صنعها 
مســيحيو بيــت حلم ودمشــق لتوزع 
على اجلماعات الكاثوليكية في سورية 
»كعالمة« لقرب البابا منها الســيما من 
العائالت التي فقدت أحد أفرادها بسبب 
احلرب، وسيتم توزيعها في  ١5 سبتمبر 

املقبل في إطار حملة »عز شعبي«. 

ونشــر موقع الڤاتيــكان مقابلة مع 
ألســاندرو مونتيــدورو، مديــر هيئــة 
مســاعدة الكنيســة املتأملة في إيطاليا 
صاحبة املبادرة مسابح الوردية، حيث 
قال إن مبادرته تهدف إلى»إعادة تسليط 
الضوء على املأساة في سورية«، معقبا: 
»فجأة وبعد ست سنوات ونصف تقريبا 
وبعد أن حتدثت جميع الصحف العاملية 
عن مأساة احلرب واألزمة البشرية لهذا 
الشعب الذي تربطنا به عالقات وثيقة لم 
يعد أحد يرغب في التحدث عن أي شيء.

عواصم - وكاالت: صعدت 
طائرات روســية وسورية، 
غاراتهــا على الريف اإلدلبي 
ومحيطــه واتهمهــا املرصد 
الســوري حلقوق االنســان 
وناشــطون بارتــكاب عــدة 
»مجــازر« وقتــل وإصابــة 

مدنيني بينهم أطفال.
وقــال املرصد الســوري 
حلقوق االنسان إن الطيران 
السوري نفذ أكثر من ٢5 غارة 
جوية خالل ســاعتني أمس، 
وارتكب مجزرة في قرية دير 
شرقي بريف معرة النعمان 
راح ضحيتها أم وأطفالها الـ 
6 )ثالثة منهم دون ســن الـ 
١٨(، واعتبر أن هناك »مرحلة 
تهجير جديدة« حيث توسع 
القصف اجلوي ليشمل مناطق 
جديــدة مأهولة بالســكان. 
واتهــم الطائرات الروســية 
بارتــكاب مجــزرة أخــرى 
أمس األول، بقصفها جتمعا 
للنازحــني جنوب إدلب راح 
ضحيتها ١5 مدنيا جلهم أطفال 
ونساء، كما كان هناك شهداء 

أطفال في أريحا والغدقة. 
واعتبــر أن ذلــك مخطط 
جديد للنظام والروس من أجل 
دفع املدنيني املتواجدين شمال 
خان شيخون واملناطق الواقعة 
علــى مقربــة من اوتســتراد 
الدولــي  حلــب   - دمشــق 
للنــزوح مجــددا مثلما جرى 
ســابقا بريفي حماة الشمالي 
والشمالي الغربي وريف إدلب 

اجلنوبي املتاخم لها. 

املعارضة وقــوات احلكومة 
وامليليشــيات املواليــة لها، 
وسط معارك كر وفر يتبادل 
فيها الطرفان السيطرة على 

املناطق.
فقد أعلنت فصائل غرفة 
عمليات »الفتح املبني« أمس 
متكنها من استعادة السيطرة 
على نقاط تقدمت إليها قوات 
حكومة دمشق وامليليشيات 
اإليرانية على جبهة ترعي - 
سكيك بريف إدلب اجلنوبي، 
بعد معارك عنيفة في املنطقة، 

بحسب موقع عنب بلدي.
وقالت مصادر عسكرية 
إن اشتباكات عنيفة اندلعت 
بني فصائــل »الفتح املبني« 
وقوات النظــام على جبهة 

مزرعة الكندوش، قرب قرية 
سكيك، بعد أن تقدمت اليها 
األخيرة حتت غطاء القصف 
قبــل أيام، لكنها انســحبت 
منهــا وســيطرت الفصائل 

عليها.
وقال املرصد إن االشتباكات 
جتري وسط عمليات قصف 
جــوي مكثــف، باإلضافــة 
الــى قصــف بــري متبــادل 
بشــكل عنيف. وأكد سقوط 
مزيد مــن القتلى واجلرحى 
بني طرفي القتــال، في حني 
ارتفع إلــى 63 عدد الغارات 
التي نفذتها طائرات النظام 
احلربية على جنوب محافظة 
إدلب، واللطامنة بريف حماة 

الشمالي.

معارك كرّ وفرّ وفصائل معارضة تستعيد مواقع في جبهة سكيك

)أ.ف.ب( عناصر اخلوذ البيضاء يبحثون عن ناجني حتت انقاض مبان دمرتها غارات في قرية دير شرقي 

إدلــب  وقــال إن ريــف 
الشمالي واملناطق احلدودية 
ال تتسع لهذا الكم الهائل من 
النازحــني فهــم يفترشــون 
العراء ضمن أراض زراعية. 
وشــاهد مصور متعاون 
مع فرانس برس شابا يبكي 
وهو يحمل جثة طفلة صغيرة 
لونت الدماء شعرها الطويل 
بعدمــا أصيبت في رأســها. 
ويحمل رجل آخر جثة فتى 
يكســوها الغبار بعد سحبه 
من حتت األنقاض. وقال إن 
مسعفني من اخلوذ البيضاء 
عملوا على انتشال جثة فتى 

تفحمت حتت األنقاض.
ومبوازاة ذلك، تصاعدت 
فصائــل  بــني  املواجهــات 

عون: املصاحلة لن تهتز حتى لو اختلفنا بالسياسة..
واحلريري أنهى محادثاته الرسمية في واشنطن

بيروت - عمر حبنجر

الرئيس ميشال عون في املقر الصيفي 
لرئاســة اجلمهورية في »بيت الدين«، 
وأوسع زيارات الترحيب كانت للحزب 
التقدمي االشتراكي نوابا وقيادات قبل 
ظهــر أمــس. ورئيس احلكومة ســعد 
احلريري أنهــى لقاءاته الرســمية في 
واشنطن، ويستعد للعودة الى بيروت، 
اليوم، ليطرح على مجلس الوزراء الذي 
سينعقد في قصر بيت الدين، حصيلة 
محادثاته االميركيــة واملتمثلة بإنهاء 
ملف ترسيم احلدود البرية والبحرية 
مع إســرائيل في غضون شهر أو أقل، 
والبدء بوضع االطار التنفيذي ملقررات 
مؤمتر »ســيدر« الذي قررت واشنطن 
املساهمة فيه، بحسب مستشار احلريري 
د.غطاس خوري، وحلفاؤها في املنطقة، 
من دول خليجية أو غيرها والتفاوض 
مــن أجل دعــم مالي وعينــي للجيش 
اللبناني ولالقتصاد اللبناني، وأخيرا 
التحذير األميركي من استمرار العقوبات 
علــى حزب اهلل وكل من يثبت تعامله 
مع ايران، مع اســتحالة االلتفاف على 
هذا االجراء لبنانيا. ويقول املستشــار 
خوري ان سياسة العقوبات االميركية 
ال يد للبنان بهــا، لكن هناك فصل بني 
موقف واشــنطن من حزب اهلل، وبني 
عمل احلكومة اللبنانية، واحلفاظ على 
لبنان كبلد دميوقراطي مستقل في هذه 

املنطقة.
وهنا يقول الرئيس احلريري: احتمال 
ان تطول العقوبــات حلفاء حزب اهلل 
مســتبعد، اال انــه يطــرح بــني احلني 

واآلخر في الكونغرس، علما أن صحيفة 
»األخبار« القريبة من حزب اهلل قالت 
ان اسمي الرئيسني ميشال عون ونبيه 
بري متداوالن على صعيد العقوبات في 
الكونغــرس، اال ان موقعهما الرســمي 

يحول حتى اآلن دون ذلك.
من جهته، الرئيس عون أمل تنفيذ 
الورقة االقتصادية التي أقرها الرؤساء 
الثالثة وإال فعلينا أن نعتبر أنه ال حكم.
وخــالل اســتقباله الوفــد الوزاري 
النيابي والشعبي االشتراكي في قصر 
بيت الدين، تتقدمه داليا وليد جنبالط 
ممثلة والدها وشــقيقها النائب تيمور 
املوجوديــن في اخلارج، قال عون، ردا 
على كلمات الترحيب به: املصاحلة التي 
حصلت لن تهتز حتى وإن اختلفنا في 
السياسة، وبشارتنا لكم هو أننا سنبذل 
قصارى جهدنا لنخرج من هذه احلالة.

وحتدثت داليا جنبالط قائلة للرئيس 
عون: »وجودك دفــع كبير للمصاحلة 

والوحدة الوطنية في اجلبل«.
واســتذكر الوزير أكرم شهيب قول 
العماد عون لدى زيارته منزل جنبالط 
في بيروت قبل انتخابه رئيسا: »اجلبل 
هو صلة الوصل بني الساحل والسهل« 
وهذا ما نؤكد عليه اآلن، وعن مشــكلة 
قبرشــمون قــال شــهيب: حادثة بنت 

ساعتها.
واعتبر الوزير وائــل أبوفاعور ان 
صفحة فتحت في حياة اجلبل والوطن.

وبحسب العادة والعرف، يقوم رئيس 
اجلمهورية بعد انتقاله الى املقر الصيفي، 

بزيارة دار املختارة وتناول الغداء.
وغاب عن الوفد الذي ضم نحو 3٠٠ 

شخصية النائب مروان حمادة.
وعلمــت »األنبــاء« أن النائب طالل 
أرســالن طلب موعــدا لزيارة عون في 
بيــت الدين على رأس وفد ومثله فعال 

وئام وهاب.
في هذا الوقت، انصرفت األوســاط 
السياســية الى حتليل وتقييم خطاب 
األمني العام حلزب اهلل الســيد حســن 
نصراهلل في الذكرى الـ ١3 حلرب متوز/ 
يوليو ٢٠٠6، في بنت جبيل، حيث أضاف 
نصراهلل الى مواقف احلزب املستمدة 
من االستراتيجية االيرانية في املنطقة 
موقفا رسميا صادرا عن الرئيس ميشال 
عون، بقوله: سمعت تصريحا لفخامة 
الرئيس يقول فيــه: اذا حصلت حرب 
متوز جديدة فسننتصر من جديد، وقال 
نصراهلل: نعم عندما يكون لدينا موقف 
رســمي شــجاع وثابت وقوي، ولدينا 
جيش بهذه العقيدة الوطنية واالستعداد 
للتضحية، ولدينا شعب ولدينا مقاومة 
فلن يستطيعوا أن يلحقوا بنا أي هزمية.

وانضم وزير اخلارجية جبران باسيل 
الى احملتفلــني بانتصار حزب اهلل في 
حرب يوليو عبر تغريدة تويترية يقول: 
بقوتنا انتصرنا على اســرائيل منذ ١3 
ســنة. سوســة الفســاد تنخر الدولة، 

وجرثومة »االقطاع« متنع بناءها.
مصادر مواكبة، أشارت لـ »األنباء« 
إلى ان كالم نصراهلل عن االلغاء يستهدف 
الرئيس سعد احلريري ووليد جنبالط، 
في حني جند أن حزب اهلل ألغى أطرافا 
شيعية من خارج الثنائية التي جتمعه 
بحركة أمل كآل حمادة واألسعد والتيارات 

اليسارية.

وفد اشتراكي كبير زاره في بيت الدين وداليا جنبالط: وجودك دفع كبير للمصاحلة

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال وفدا من احلزب التقدمي االشتراكي ضم وزيري احلزب ونواب اللقاء وداليا وليد جنبالط في بيت الدين     )محمود الطويل(

السيسي: »اللي هياخد جنيه واحد حرام مالوش مكان بينا«
خديجة حمودة و»أ.ش.أ«

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امس عددا من املشــروعات القومية 
شــملت ١3٠٠ صوبــة زراعيــة على 
مساحة ١٠ آالف فدان ضمن املرحلة 
الثانيــة مــن قطــاع محمــد جنيب 
إلى  للزراعــات احملميــة، باإلضافة 
مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات 
التي يتم إنتاجها من املشروع ومجمع 

إلنتاج البذور.
ان  السيســى  الرئيــس  وأكــد 
املشــروعات التي يتم تنفذها تأتي 
في إطار بناء قدرة الدولة، مشيرا الى 
ان مشــروع الـ ١٠٠ ألف فدان صوب 
زراعية يكفي ٢٠ مليون إنسان، الفتا 
إلى حتديــات النمو الســكاني التي 

نواجهها.
وأشــار الى ان »السوق املصري 
سوق كبير فيه ١٠٠ مليون ونحتاج 
الــكل يكون موجود وال بد أن نعمل 
مع الكل وفي الريــف وكبار التجار 

واملزارعني«.
وأضــاف: »ال بد أن نعمل ضبط 
آلليات الســوق بزيــادة املعروض 
ونحتــاج إلى أن ننســق من خالل 
وزارة الزراعــة والغــرف التجارية 
والغرف املختلفة املتخصصة في هذا 
املوضوع لكي يبقي مسارنا وحركتنا 

متوازنة«.
وشــدد الرئيس السيســي على 
ضرورة محاربة الفساد، في معرض 
حواره مــع اللواء محمــد عبداحلي 
رئيس الشــركة الوطنية للزراعات 

احملمية، قائــال: »اللي هياخد جنيه 
واحد )بطرق ملتوية( مالوش مكان 

بينا«.
وسأل السيســي رئيس الشركة 
الوطنية عن راتبه الشهري، مشيرا 
إلى أنه يقطع مســافة كبيرة يوميا 
للوصــول إلــى مقــر عملــه، وقال: 
»)محمد( لو غمض شعرة من جفن 
عينيه في مشروع زي كده يعمله كل 
يوم ١٠ أو ١٢ مليون جنيه، و)محمد( 
راتبه )..(، وساكن في حتة بعيدة، 

املفروض ما في محافظ يسيب متر 
أرض ألحد، ال أحد يتصور انني ضد 
حد.. ال واهلل أنا ضد الفوضى وضد 
اإلهمال وضد الالدولة، لكن أنا واهلل 
ما ضد حد خالص، كل الناس في مصر 
أهلــي وحبايبي واخواتي، واهلل انا 

بقولكم اسمعوها مني«.

ومشواره من البيت للشغل ٨٠ كيلو 
رايح جاي«.

وتابــع: »حــد يقول لــي: طب ما 
تسيب له مليون )جنيه(، وال اديله 
ڤيال يقعد فيها، بقول الكالم ده تاني، 
وإوعوا تكونوا فاكرين إني بقول إن 
حد ياخد ويحط في جيبه، ال واهلل، 
اللي ياخد جنيه واحد مالوش مكان 

بينا«.
قال الرئيس السيســي: »كالم إن 
البلد دي أراضيها تتاخد كده، واهلل 

افتتح املرحلة الثانية من املشروع القومي للصوب الزراعية على مساحة 10 آالف فدان

صورة تلفزيونية للرئيس عبدالفتاح السيسي خالل حضوره افتتاح املرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية    

تعيني الفريق أسامة ربيع رئيسًا
لهيئة قناة السويس خلفاً ملميش

5 مليارات جنيه إلنشاء
13 مجمعاً صناعياً لتشغيل الشباب

القاهرة - ناهد إمام

قال د.محمد معيط وزير املالية انه في إطار 
خطة احلكومة خلفض معدل البطالة، وتوفير 
فرص عمل للشباب باحملافظات، مت تخصيص 
٥ مليارات جنيه في املوازنة اجلديدة إلنشاء ١٣ 
مجمعا صناعيا، موضحا ان هناك اهتماما خاصا 
باملشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية 
الصغر، وأن مشروع القانون اجلديد يتضمن 
حوافز ضريبية وجمركية، إدراكا ألهمية هذا 

القطاع احليوي في دعم االقتصاد الوطني.

وأضاف د.معيط في بيان صحافي، امس، 
انه مت تخصيص ٦ مليارات جنيه في املوازنة 
اجلديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد 
»األعباء التصديرية« يشمل ٢.٤ مليار جنيه 
كمساندة نقدية مبا يعادل ٤٠%، ومبلغ ١.٨ مليار 
جنيه تخصم من التزامات الشركات املصدرة 
لــدى وزارة املالية مبا يعادل ٣٠%، ومبلغ ١.٨ 
مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير مبا 
يعــادل ٣٠% من املخصصات املقررة لتحفيز 
الصادرات، مبا يضمن تعميق املكون احمللي 

في مختلف القطاعات الصناعية.

القاهرة - ناهد إمام

أصدر الرئيس عبدالفتاح 
السيسي قرارا جمهوريا امس 
الفريق أسامة ربيع  بتعيني 
رئيسا لهيئة قناة السويس 
للفريق مهاب مميش  خلفا 
الذي عني مستشارا لرئيس 
اجلمهورية ملشروعات محور 
قنــاة الســويس واملوانئ 

البحرية.
وولد الفريق أسامة ربيع 
عام ١9٥٥، وتخرج في الكلية 

البحرية عام ١977، وترقى في املناصب داخل 
القوات البحرية، إذ شــغل عددا من الوظائف 
الرئيسية، أهمها قائد كاسحة ألغام مبجموعة 
الكاسحات، ورئيس أركان لواء مكافحة األلغام 
وقائد جناح الفنون البحرية بالكلية البحرية، 

وتولى قيــادة لواء مكافحة 
األلغام.

وتولى الفريق أسامة ربيع 
منصب قائد القوات البحرية 
في أبريل ٢٠١٥، ومتت ترقيته 
العام  إلى رتبة فريق خالل 
الفريق  نفســه، وحصــل 
أسامة على ميدالية اخلدمة 
الطويلة والقدوة احلســنة، 
العســكرية  ونوط اخلدمة 
من الطبقة الثانية، وميدالية 
املشــاركة في ثورة يناير 
وميدالية ٣٠ يونيو، قبل أن 
يتولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، 

في ديسمبر ٢٠١٦.
كما اصدر الرئيس السيسي قرارا بتعيني 
م.يحيى زكي رئيســا للهيئة العامة للمنطقة 

االقتصادية لقناة السويس.

الفريق أسامة ربيع

»التعدي على أراضي الدولة انتهى ومفيش محافظ يسيب متر أرض ألحد«
القاهــرة- أ.ش.أ: اكــد الرئيس 
عبدالفتاح السيســي خالل افتتاحه 
مشروع الصوب الزراعية ان التعدي 
على اراضي الدولة انتهى، مشــددا 
على اهمية عــودة الهيبة للدولة في 

هذا األمر.
وأضاف الرئيس »كالم إن البلد دي 
أراضيها تتاخد كده، واهلل املفروض 
ما في محافظ يسيب متر أرض ألحد، 
ال أحد يتصور انني ضد حد، ال واهلل 

أنا ضد الفوضى وضد االهمال وضد 
الالدولة، لكن انــا واهلل ما ضد حد 
خالص، كل النــاس في مصر أهلي 
وحبايبي واخواتي، واهلل انا بقولكم 
اسمعوها مني، الناس بتعمل في الدولة 

اللى هي عايزاه وده ال يليق بنا، انت 
تاخد ليه حاجة مش بتاعتك، وأنا أسيبك 
تاخدها ليه، أمال احنا قاعدين نعمل 
ايه كلنا، مش انا بس يا جماعة، احنا 
كلنا مع بعض، احنا قاعدين نعمل ايه«.

ملشاهدة الڤيديو
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